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(( لَْيَس َعَلى اَألْعَمى َحَرٌج َوال َعَلى اَألْعَرِج َحَرٌج َوال َعَلى اْلَمرِيِض َحَرٌج َوال َعَلى َأنُفِسُكْم َأْن  القارئ:

ُكْم َأْو بـُُيوِت اتِ تَْأُكُلوا ِمْن بـُُيوِتُكْم َأْو بـُُيوِت آبَاِئُكْم َأْو بـُُيوِت ُأمَهاِتُكْم َأْو بـُُيوِت ِإْخَواِنُكْم َأْو بـُُيوِت َأَخوَ 

ْو َصِديِقُكْم لَْيَس َأْعَماِمُكْم َأْو بـُُيوِت َعماِتُكْم َأْو بـُُيوِت َأْخَواِلُكْم َأْو بـُُيوِت َخاالِتُكْم َأْو َما َمَلْكُتْم َمَفاِتَحُه أَ 

َسلُموا َعَلى َأنُفِسُكْم َتِحيًة ِمْن ِعْنِد اللِه ُمَبارََكًة َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَْأُكُلوا َجِميًعا َأْو َأْشَتاتًا فَِإَذا َدَخْلُتْم بـُُيوتًا فَ 

  .]61)[النور:اآليَاِت َلَعلُكْم تـَْعِقُلوَن ) طَيَبًة َكَذِلَك يـُبَـيُن اللُه َلُكمُ 

ملماليك : أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم تقدم أن اهللا سبحانه وتعاىل بني بل أوجب أن يستأذن الصغار وا الشيخ

يف ثالث ساعات األوىل من قبل صالة الفجر والثانية حني تضعون ثيابكم من الظهرية والثالثة من بعد صالة 

العشاء وبني اهللا سبحانه وتعاىل احلكمة يف ذلك بأن هذه األوقات الثالثة عورات اإلنسان فرمبا يدخل الشخص 

أن يرى ويستهجن وأظننا ما تكلمنا على الفوائد عليه بدون استئذان فيجده على عورته أي على ما يستقبح 

وسبق أيضا أنه ليس عليهم وال على أوليائهم جناح بعد هذه الثالث يف أن يدخلوا بدون استئذان وبني اهللا 

احلكمة من ذلك أيضا بأم طوافون علينا بعضنا على بعض طواف مرتدد وإجياب االستئذان يف كل ما ترددوا فيه 

  حرج ومشقة

  نبدأ اآلن بالفوائد أوال توجيه اخلطاب للمؤمنني واحلكم لغريهم يدل على أم مسئولون عنهمطيب  

ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفني من الناس الصغار واملماليك يف ثالثة أوقات فقط وهي املذكورة وأما ما  

  سواهم فيجب عليهم االستئذان دائما 

  عليه استئذان ألنه صغري وال يهتم باألمور  الفائدة الثالثة ظاهر اآلية أنه ال جيب

  ....الطالب:

  طيبنعم  الشيخ:

وفيه دليل على تعليل األحكام وأرجوا ال أحد يسأل ما دمنا نستنبط ألنه قد يكون يف ذهين شيء مث هذا  

  السؤال حيول بيين وبينه ألن حمل السؤال واملناقشة الدرس 

حكام مبعىن أن أحكام اهللا سبحانه وتعاىل كلها مبينة على احلكم وجه ذلك الفائدة الثالثة ما هي ؟ قلنا تعليل األ

اآلية أن اهللا علل احلكم األول واحلكم الثاين احلكم األول وجوب االستئذان يف ثالثة أوقات ألا عورات واحلكم 

  الثاين عدم االستئذان فيما عاداها ألم طوافون عليكم

ىل العورات ما وجهه ؟ أنه إذا وجب االستئذان يف هذه األوقات الثالثة خوفا من أن الفائدة الرابعة حترمي النظر إ 

يفاجأهم على عورة فمن تعمد النظر إىل عورة فهو أوىل إذن فيستفاد منه حترمي النظر إىل العورة سواء كان الناظر 
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الناس إذا صار الصغري ست صغريا أو كبريا وأما اون بعض الناس يف نظر الصغري إىل العورة فهذا خطأ بعض 

سنني سبع سنني ما يهمه أن ينظر إىل عورته وذلك ال جيوز ألنه البد أن يرتسم يف ذهنه هذا املنظر مث رمبا يذكره 

يف يوم من األيام احلاصل أن هذا فيه دليل على حترمي النظر إىل العورة من الصغري والكبري ولكن املراد بالصغري 

تأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر باالستئذان فيستأذن أما الصغري وغري املميز فهذا ال يدري الذي مييز ألن قوله ليس

  عن شيء 

  ؟ نأخذهالفائدة اخلامسة رفع احلرج واملشقة على الناس من اين 

  ... الطالب:

واالستئذان : من رفع احلرج يف عدم االستئذان يف غري هذه األوقات الثالثة ألم طوافون عليهم مرتددون  الشيخ

  فيه مشقة

(( الفائدة السادسة أن الويل آمث ملا ارتكبه موليه من معصية أو خمالفة إذا كان قد فرط يف تربيته وتأديبه لقوله  

  ))  ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن

  الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه جنس من أين نأخذه ؟

  طوافون  الطالب:

  ؟: كيف  الشيخ

  ...الطالب:

  : ما خيالف ...االستئذان  الشيخ

  ....الطالب:

) وعلل ذلك بأا من الطوافني وهؤالء من الطوافني رمبا يؤخذ من هذا طهارة بدن  أنها ليست بنجس: (  الشيخ

  الطفل وأنه طاهر ما مل يتيقن النجاسة إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاين

ية منة اهللا تعاىل على العباد يف بيان اآليات الكونية والشرعية حىت ال يبقى للناس على والفائدة الثامنة يف هذه اآل 

  اهللا حجة بعد هذا البيان كذلك يبني اهللا لكم اآليات

  الفائدة التاسعة أنه ال يستطيع أحد أن يأيت مبثل تشريع اهللا عز وجل ونظامه من أين تؤخذ؟ 

  ...الطالب:

لك من اآليات وآيات اهللا معناها أا ال تصلح لغريه إذ لو صلحت لغريه مل تكن : ال  من كونه جعل ذ الشيخ

  آية له فهذا يدل على أن شرع اهللا ال ميكن أن يأيت أحد مبثله وإال ما صح أن يكون آية لكان غري آية
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 )) أيمانكموالذين ملكت وفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمني لآلدميني وأن اإلسالم جاء بالرق لقوله ((  

ولكن كما هو معروف أن اإلسالم محى حقوق هؤالء املماليك ورغب يف حتريرهم وعتقهم وجعل للعتق أسبابا 

  متعددة

(( وحين تضعون الفائدة احلادية عشر جواز وضع الثوب عند النوم وأن يلتحف اإلنسان بلحاف لقوله :  

) ويف األول ما قيده قال من قبل صالة ضعون ثيابكم )(( وحين ت) قيد الظهرية يف قوله : ثيابكم من الظهيرة )

  الفجر وكذلك فيما بعد ومن بعد صالة العشاء ومل يقل وحني تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء 

  :...الطالب

  : يعين يعلمون ...الشيخ

  :...الطالب

  هذه واحدة والشيء الثاين : الشيخ

  :...الطالب

حممد أن ما كل الناس يكون عند الظهر عورة له ال تكون عورة له إمنا يكون عورة : الظاهر أن مثل ما قال  الشيخ

ملن يضع ثوبه لينام عند الظهرية وبعضهم قال ألن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ال يفسخ ثيابه وهلذا 

  م ألن مدته تطول )) خبالف نوم الليل فإن الناس خيلعون ثيا حين تضعون ثيابكم من الظهيرة(( قيدها بقوله 

  :...الطالب

 )) وحين تضعون(( : وحنن ال نسأل عن جواز وضع الثوب نسأل عن احلكمة يف تقييد الظهر بقوله الشيخ

  ومل يقيده يف الليل وهذا ما هو سؤال جيوز أو ال جيوز اجلواب جائز  ثيابكم

حانه باخللق وأم وإن رضوا مبا يستقبح فلن طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثانية عشر فيه دليل على عناية اهللا سب

يرضى اهللا به فقد يقول قائل أنا ال يهمين إذا دخل علي طفلي يف هذه األوقات الثالثة فنقول له ولكن اهللا 

  سبحانه وتعاىل قد اعتىن بك ومنع من الدخول عليك يف هذه األوقات الثالثة 

  دون استئذان يف غري هذه األوقات الثالثة ذكرناهاالثالثة عشر ذكرناها ما ادري وهي جواز الدخول ب

  :...الطالب

  : طيب فيه حبث هل هذه اآلية حمكمة أو منسوخة أو ترك العمل ا لزوال احلاجة إليها وايش قلنا امس؟ الشيخ

  :...وثبت عن ابن عباس أنه قال .... الطالب

  : وال حجب وال شيءالشيخ
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  ... وال حجب ... الصحيح ان يقال :الطالب

: يعين إذن اآلية حمكمة وهو كذلك وجيب أن نعرف أنه ال جيوز أن نقول عن آية أو حديث إنه منسوخ  الشيخ

أن يتعذر اجلمع بينه وبني ما قيل أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ وإال إذا كان ما  ايش ؟ إال بعد

ن معىن النسخ إبطال هذا النص وإبطال النص صعب تستطيع أن جتمع فكل العلم إىل اهللا أما أن تبدأ بالنسخ أل

ولذلك جيب على اإلنسان أن يتورع عن إطالق النسخ فيما مل يثبت نسخه مث إن ترك العمل ا ال يدل على أا 

منسوخة يف احلقيقة ألن كم من أشياء حمكمة وترك الناس العمل ا فرتك الناس للعمل ا إما اونا وإما لزوال 

  ملوجب لالستئذان واآلن املؤلفالسبب ا

واهللا عليم (( ويف اآلية أيضا الفائدة اخلامسة عشر يف اآلية أيضا إثبات العلم واحلكمة هللا من هذين االمسني  

واحلكمة سبق لنا أا وضع األشياء يف مواضعها بل سبق لنا أن احلكيم ليس معناه ذو احلكمة فقط  )) حكيم

  وايش تقول عبد الرمحن .بل معناه ذو احلكم واحلكمة 

  املشقة جتلب التيسري.؟ :....الطالب

وآية : أي نعم فيها أن املشقة جتلب التيسري نشوف كالم املؤلف ألن له تعليق يف هذه اآلية قال "  الشيخ

هذا القوالن الذين أشرنا إليهما " االستئذان قيل منسوخة وقيل ال ولكن تهاون الناس في ترك االستئذان 

وأما أن  نح أن اآلية حمكمة وباقية وأن ترك االستئذان إما للتهاون وإما لزوال السبب املوجب لالستئذاوالصحي

  نقول إن األحكام الشرعية تنسخ لرتك الناس العمل ا فهذا ال وجه له

  :....الطالب

 فعله... وما سبب : يف ترك االستئذان اون الناس يف تركه الذي ينبغي ...أن نقول يف ذلك اونوا يف الشيخ

  اوم نقول تركهم ترك االستئذان .

  :....الطالب

  : إذا قصر يف تربيته وتأديبه أما إذا ما قصر فال الشيخ

  :اذا كان بالغا الطالب

:  إذا كان بالغ فقد استقل بنفسه اذا بلغ يكون مثل غريه إذا قدر على تغيري املنكر وجب عليه كنا ايضا   الشيخ

)) وقلنا لآلية منطوق ومفهوم منطوقها  ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن(( مسألة قوله تعاىل  حبثنا أمس يف

ال إشكال فيه وهو نفي اجلناح ألنه ال يوجد جناح... لكن مفهومها أنه عليهم جناح يف هذه األوقات الثالثة 

  كون عليهم جناح يف معصية .مكلفني حىت ي اعلى األولياء وعلى الصغار وهذا فيه إشكال ألن الصغار ليسو 
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  :...يف احد األفرادالطالب

  : يف احد األفراد أي نعم يقول املفهوم ليس له... فيصدق بوجود صورة من العموم ولو صورة واحدة  الشيخ

  )) أيها األحرار وإذا بلغ األطفال منكم(( مث قال  

  :...الطالب

في جميع األوقات كما )) الحلم فليستأذنوا (( ار أيها األحر )) وإذا بلغ األطفال منكم ((  :... الشيخ

إذا بلغ احللم يقول املؤلف أيها األحرار منكم وذلك ألن " استأذن الذين من قبلهم أي األحرار الكبار 

املماليك كما سبق ال يستأذنون إال يف األوقات الثالثة سواء كانوا كبارا أو صغارا وهلذا قيدها املؤلف باألحرار 

هو كناية عن البلوغ باإلنزال واحللم مبعىن االحتالم أو مبعىن العقل  )) بلغوا الحلم((  ية األوىل وقوله مبفهوم اآل

وذلك لكمال عقوهلم لكن األول أوىل ألنه ال يشرتط ذا كمال العقل وكمال العقل حيصل بكمال أربعني سنة 

تعاىل سوى بلوغ احللم واملعروف أن هناك شيئني )) مل يذكر اهللا سبحانه و  إذا بلغ الحلم فليستأذنواوقوله (( 

آخرين حيصل ا البلوغ مها متام مخسة عشرة سنة وإنبات شعر العانة لكن هذان األمران فيهما خالف بني 

العلماء فمنهم من يرى أنه ال بلوغ إال باإلنزال وأن متام مخسة عشرة سنة ليس عالمة على البلوغ بل عالمة على 

النيب لى اجلهاد ألن الذين أخذوا ا إمنا أخذوا حبديث ابن عمر رضي اهللا عنه حينما عرض على قدرة اإلنسان ع

عام أحد فلم جيزه وعرض عليه عام اخلندق فأجازه وكان له عام اخلندق مخس عشرة سنة  صلى اهللا عليه وسلم

) لكن كلمة بلغت  رآني بلغتفلم يجزني ولم يرني بلغت والثانية فأجازني و فأجازه ويف رواية للحاكم قال ( 

  هل معناها بلغت سن التكليف أو بلغت احلالة اليت ميكنين فيها أن أجاهد فيه احتمال

لكن عمر بن عبد العزيز رمحه اهللا ورضي عنه كتب إىل عماله أن يفرضوا ملن بلغ مخسة عشرة سنة ورآهم قد  

لوغهم ويرى بعض العلماء كأيب حنيفة أن حد بلغوا وقال إذا كان هذا السن حد لصالحهم للقتال فهو حد لب

البلوغ مثانية عشرة سنة ال مخسة عشرة سنة وهذا هو الذي مشى عليه نظام العمل والعمال هنا ألن الذي واضعه 

عند عامة املسلمني وهو مذهب أبو حنيفة الذي فيما يظهر إنسان أجنيب ال يعرف إال املذهب املعروف الشائع 

يقيده بثمانية عشرة سنة وإمنا مذاهب األئمة الثالثة أن البلوغ حيصل خبمس عشرة سنة أما إنبات العانة فنفس 

عليه الصالة والسالم الشيء أيضا فيه خالف والذين قالوا إنه ليس عالمة على البلوغ قالوا أن كون الرسول 

ين قريظة فمن أنبت قتله ليس ذلك دليل على أنه مكلف بل هو دليل على أنه من أهل يكشف عن غلمان ب

لكن مشهور املذهب ما هو معروف لديكم من أن البلوغ حيصل من  النيب صلى اهللا عليه وسلمالقتال فيقتله 

  ثالثة أشياء 
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ليف وتوجيه اخلطاب إليهم وقوله : )) وجه اخلطاب هلم ألم إذا بلغوا احللم صاروا أهال للتك فليستأذنواقال (( 

(( كذلك يبين اهللا ) أي من عامة الناس الذين يستأذنون يف مجيع األوقات (( كما استأذن الذين من قبلهم )

) كذلك أي مثل ذلك البيان يبني وقد قلنا أن الكاف اسم مبعىن مثل وهي مفعول لكم آياته واهللا عليم حكيم )

آلية اليت قبلها إال الفرق يف قوله آياته بدل آيات ولعل هذا واهللا أعلم من باب التنويع مطلق ليبني وهنا اآلية مثل ا

  يف األسلوب وإال فمعنامها سواء  

 )) الالتي ال يرجون نكاحا(( قعدن عن الحيض والولد لكبرهن  "))(( والقواعد من النساء مث قال تعاىل : 

)) غير متبرجات (( باب والرداء والقناع والخمار لذلك فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن من الجل

" إىل آخره القواعد مجع قاعدة وقوله من النساء  مظهرات بزينة خفية كقالدة وسوار وخلخال وأن يستعففن

بيان للقواعد ألن ال يف القواعد اسم موصول ألنه إذا دخلت ال على اسم مشتق سواء كان اسم مفعول أو اسم 

فالقواعد مبعىن الاليت قعدن وقوله من النساء بيان لقواعد لكن قعدن عن أي شيء يقول  فاعل فهي اسم موصول

" معىن القواعد معناه الاليت ال يلدن وال حيضن لكربهن وقيل القواعد املالزمات  عن الحيض والولداملؤلف" 

عجائز مطلقا مثل ما البيوت لكربهن ألن ال خيرجن من العجز والضعف فهن قواعد وقيل إن القواعد اسم لل

(( نقول عجوز مشتقة من العجز نقول أيضا قاعدة مبعىن عاجزة عن القيام والذهاب واإلياب طيب وقوله : 

) الالت صفة اليش؟ للقواعد وإال للنساء؟ للقواعد ألنك لو قلت من النساء الاليت ال الالتي ال يرجون نكاحا )

الالتي ال يرجون ((  يرجون النكاح وليس األمر كذلك فقوله يرجون نكاحا صار فيه قواعد من النساء الاليت

  صفة للقواعد وقوله ال يرجون كيف ال يرجون وهم مؤنث ويرجون فعل مذكر .))  نكاحا

  :....الطالب

: أي نعم الواو واو الفعل والنون نون النسوة ومعىن ال يرجون نكاحا أي ال يطمعن فيه وذلك لكربهن ألن  الشيخ

يضعن (( ) الشك أن املراد بقوله (( فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن )... تجوز من العجائزاملرء ال ي

)) ليس مجيع الثياب مبعىن يبقني عراة هذا ال ميكن القول به إذن فما املراد بالثياب ؟ الثياب الظاهرة اليت ثيابهن 

مار هذه األشياء الظاهرة فيجوز للمرأة العجوز جرت العادة بلبسها مثل اجللباب يقول املؤلف والرداء والقناع واخل

وتبدي يديها ورأسها ووجهها ورجليها وساقيها لكن بشرط أال تتربج بزينة غري متربجات بزينة  مسطعأن تلبس 

فإن كان تبدي زينة راغبة للنكاح يرين مبنزلة الشواب تلبس سوار وتلبس خلخال وتقعد تبجح عند الناس لكن 

ذه احلال إن كان ذا احلال فال جيوز لكن إذا كانت املسألة طبيعية فيجوز هلا أن تضع هذا شرط أال تكون 

   ثياا
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  : ولو كانت عند اجنيب ؟لطالبا

  نعم  ولو كانت عند أجنيب ألا ال تبغي نكاح ...نشرع يف ذكر الفوائد . أي:  الشيخ

  )) ...؟ غير متبرجات  بزينة((  :الطالب

  بالزينة أقول هذا بيان للواقع . ربج إال: ألن ما يف ت الشيخ

  :....الطالب

امرأة عجوز خادم يف البيت جيوز تكشف مايف مانع ال عجوز ما خيالف لو أن انسان جاب  : إذا كانتالشيخ

  : تسافر إال مبحرم....لطالبا

  احملرم ال احلديث عام ال تسافر إال مبحرم  :الشيخ

  :...لطالبا

  بيت إذا ما صار فيه خلوة ...وما هو شرط ألن ال :الشيخ

  :...لطالبا

  بدون عنوان ولذلك شطبته... ألنك انت صاحب الشأن : شرط البلوغ متام اخلامسة عشر ... الكتابالشيخ 

أن اهللا سبحانه وتعاىل بني بل أوجب أن يستأذن الصغار واملماليك يف ثالث ساعات األوىل من قبل صالة الفجر 

م من الظهرية والثالثة من بعد صالة العشاء وبني اهللا سبحانه وتعاىل احلكمة يف ذلك والثانية حني تضعون ثيابك

بأن هذه األوقات الثالثة عورات اإلنسان فرمبا يدخل الشخص عليه بدون استئذان فيجده على عورته أي على 

على أوليائهم جناح  ما يستقبح أن يرى ويستهجن وأظننا ما تكلمنا على الفوائد وسبق أيضا أنه ليس عليهم وال

بعد هذه الثالث يف أن يدخلوا بدون استئذان وبني اهللا احلكمة من ذلك أيضا بأم طوافون علينا بعضنا على 

   بعض طواف مرتدد وإجياب االستئذان يف كل ما ترددوا فيه حرج ومشقة

 م مسئولون عنهمطيب نبدأ اآلن بالفوائد أوال توجيه اخلطاب للمؤمنني واحلكم لغريهم يدل على أ  

ثانيا وجوب استئذان هذين الصنفني من الناس الصغار واملماليك يف ثالثة أوقات فقط وهي املذكورة وأما ما  

  سواهم فيجب عليهم االستئذان دائما 

  الفائدة الثالثة 

  ...الطالب:

  ظاهر اآلية أنه ال جيب عليه استئذان ألنه صغري وال يهتم باألمور طيبالشيخ : 
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دليل على تعليل األحكام وأرجوا ال أحد يسأل ما دمنا نستنبط ألنه قد يكون يف ذهين شيء مث هذا  وفيه 

  السؤال حيول بيين وبينه ألن حمل السؤال واملناقشة الدرس 

الفائدة الثالثة ما هي ؟ قلنا تعليل األحكام مبعىن أن أحكام اهللا سبحانه وتعاىل كلها مبينة على احلكم وجه ذلك 

أن اهللا علل احلكم األول واحلكم الثاين احلكم األول وجوب االستئذان يف ثالثة أوقات ألا عورات واحلكم  اآلية

  الثاين عدم االستئذان فيما عداها ألم طوافون عليكم

ن الفائدة الرابعة حترمي النظر إىل العورات ما وجهه ؟ أنه إذا وجب االستئذان يف هذه األوقات الثالثة خوفا من أ 

يفاجأهم على عورة فمن تعمد النظر إىل عورة فهو أوىل إذن فيستفاد منه حترمي النظر إىل العورة سواء كان الناظر 

صغريا أو كبريا وأما اون بعض الناس يف نظر الصغري إىل العورة فهذا خطأ بعض الناس إذا صار الصغري ست 

ز ألنه البد أن يرتسم يف ذهنه هذا املنظر مث رمبا يذكره سنني سبع سنني ما يهمه أن ينظر إىل عورته وذلك ال جيو 

يف يوم من األيام احلاصل أن هذا فيه دليل على حترمي النظر إىل العورة من الصغري والكبري ولكن املراد بالصغري 

ا ال يدري الذي مييز ألن قوله ليستأذنكم دليل على أنه مميز يؤمر باالستئذان فيستأذن أما الصغري وغري املميز فهذ

  عن شيء 

  الفائدة اخلامسة رفع احلرج واملشقة على الناس من اين ناخذه ؟

  ... الطالب:

: من رفع احلرج يف عدم االستئذان يف غري هذه األوقات الثالثة ألم طوافون عليهم مرتددون واالستئذان  الشيخ

  فيه مشقة

(( أو خمالفة إذا كان قد فرط يف تربيته وتأديبه لقوله  الفائدة السادسة أن الويل آمث ملا ارتكبه موليه من معصية 

  ))  ليس عليكم وال عليهم جناح بعدهن

  الفائدة السابعة طهارة بدن الطفل وإن غلب على الظن أنه جنس من أين نأخذه ؟

  طوافون  الطالب:

  : كيف  الشيخ

  ...الطالب:

  : ما خيالف ...االستئذان  الشيخ

  ....الطالب:
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) وعلل ذلك بأا من الطوافني وهؤالء من الطوافني رمبا يؤخذ من هذا طهارة بدن  ا ليست بنجسأنه: (  الشيخ

  الطفل وأنه طاهر ما مل يتيقن النجاسة إذا تيقن النجاسة هذا شيء ثاين

ناس على والفائدة الثامنة يف هذه اآلية منة اهللا تعاىل على العباد يف بيان اآليات الكونية والشرعية حىت ال يبقى لل 

  اهللا حجة بعد هذا البيان كذلك يبني اهللا لكم اآليات

  الفائدة التاسعة أنه ال يستطيع أحد أن يأيت مبثل تشريع اهللا عز وجل ونظامه من أين تؤخذ؟ 

  ...الطالب:

: ال  من كونه جعل ذلك من اآليات وآيات اهللا معناها أا ال تصلح لغريه إذ لو صلحت لغريه مل تكن  الشيخ

  ة له فهذا يدل على أن شرع اهللا ال ميكن أن يأيت أحد مبثله وإال ما صح أن يكون آية لكان غري آيةآي

 )) والذين ملكت أيمانكموفيه أيضا دليل على ثبوت ملك اليمني لآلدميني وأن اإلسالم جاء بالرق لقوله ((  

رهم وعتقهم وجعل للعتق أسبابا ولكن كما هو معروف أن اإلسالم محى حقوق هؤالء املماليك ورغب يف حتري

  متعددة

(( وحين تضعون الفائدة احلادية عشر جواز وضع الثوب عند النوم وأن يلتحف اإلنسان بلحاف لقوله :  

) ويف األول ما قيده قال من قبل صالة (( وحين تضعون ثيابكم )) قيد الظهرية يف قوله : ثيابكم من الظهيرة )

  د صالة العشاء ومل يقل وحني تضعون ثيابكم من الفجر أو من العشاء الفجر وكذلك فيما بعد ومن بع

  :..... الطالب

  : يعين يعلمون ...الشيخ

  :...الطالب

  هذه واحدة والشيء الثاين 

  :...الطالب

: الظاهر أن مثل ما قال حممد أن ما كل الناس يكون عند الظهر عورة له ال تكون عورة له إمنا يكون عورة  الشيخ

ع ثوبه لينام عند الظهرية وبعضهم قال ألن نومة الظهر ليست طويلة فبعض الناس ال يفسخ ثيابه وهلذا ملن يض

  )) خبالف نوم الليل فإن الناس خيلعون ثيام ألن مدته تطول  حين تضعون ثيابكم من الظهيرة(( قيدها بقوله 

  :...الطالب

ومل  وحين تضعون ثيابكمة يف تقييد الظهر بقوله : وحنن ال نسأل عن جواز وضع الثوب نسأل عن احلكمالشيخ

  يقيده يف الليل وهذا ما هو سؤال جيوز أو ال جيوز اجلواب جائز 



 - 10  -

طيب وفيه أيضا دليل الفائدة الثانية عشر فيه دليل على عناية اهللا سبحانه باخللق وأم وإن رضوا مبا يستقبح فلن 

دخل علي طفلي يف هذه األوقات الثالثة فنقول له ولكن اهللا يرضى اهللا به فقد يقول قائل أنا ال يهمين إذا 

  سبحانه وتعاىل قد اعتىن بك ومنع من الدخول عليك يف هذه األوقات الثالثة 

  الثالثة عشر ذكرناها ما ادري وهي جواز الدخول بدون استئذان يف غري هذه األوقات الثالثة ذكرناها

  :...الطالب

  ية حمكمة أو منسوخة أو ترك العمل ا لزوال احلاجة إليها وايش قلنا امس؟ : طيب فيه حبث هل هذه اآلالشيخ

  :...وثبت عن ابن عباس أنه قال .... الطالب

  : وال حجب وال شيءالشيخ

  :وال حجب ... الصحيح ان يقال ...الطالب

ديث إنه منسوخ : يعين إذن اآلية حمكمة وهو كذلك وجيب أن نعرف أنه ال جيوز أن نقول عن آية أو ح الشيخ

إال بعد أن يتعذر اجلمع بينه وبني ما قيل أنه ناسخ وأن يعلم التاريخ بتأخر الناسخ وإال إذا كان ما تستطيع أن 

جتمع فكل العلم إىل اهللا أما أن تبدأ بالنسخ ألن معىن النسخ إبطال هذا النص وإبطال النص صعب ولذلك 

ما مل يثبت نسخه مث إن ترك العمل ا ال يدل على أا جيب على اإلنسان أن يتورع عن إطالق النسخ في

منسوخة يف احلقيقة ألن كم من أشياء حمكمة وترك الناس العمل ا فرتك الناس للعمل ا إما اونا وإما لزوال 

  السبب املوجب لالستئذان واآلن املؤلف

حلكمة هللا من هذين االمسني واهللا عليم حكيم ويف اآلية أيضا الفائدة اخلامسة عشر يف اآلية أيضا إثبات العلم وا 

واحلكمة سبق لنا أا وضع األشياء يف مواضعها بل سبق لنا أن احلكيم ليس معناه ذو احلكمة فقط بل معناه ذو 

  احلكم واحلكمة وايش تقول عبد الرمحن .

  املشقة جتلب التيسري.؟ :....الطالب

   : أي نعم فيها أن املشقة جتلب التيسري الشيخ


